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Zápisnica 
z   III.   zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sečovská Polianka 

  zo dňa  28. mája  2020 

 

 

Prítomní:  

 

Starosta obce:    Michal Urban  

 

Poslanci OcZ: Pavel Ceľuch, Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár, Róbert 

Habura, Gabriel Kohut,  Matúš Kraus, Ing. Martin Kuriško, 

Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban,  

  

       

Kontrolór obce:    Mgr. Vladimír Ištok 

 

 

Neprítomní:        - 
 

    

Ďalší prítomní:  

  

Zamestnanci obce:  JUDr. Iveta Bérešová 

Verejnosť:              viď prezenčná listina          

                       

Návrhová komisia:  Ing. Martin Kuriško, Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban 

Overovateľ zápisnice:  Pavel Ceľuch, Mgr. Radovan Ceľuch  

   

Zapisovateľka:  JUDr. Iveta Bérešová 

 

1. Privítanie prítomných poslancov OcZ 

 

Pozvánka a písomné  materiály prejednávané v OcZ boli  poslancom OcZ doručené pred 

zasadnutím OcZ – v termíne poţadovanom na predkladanie materiálov. 

Pozvánka  bola zverejnená na informačnej tabuli obce a na internetovej stránke obce – 

v termíne poţadovanom na zverejnenie pozvánok. 

 

Zastupiteľstvo otvoril a viedol Michal Urban, starosta obce, ktorý úvodom oboznámil 

prítomných poslancov  s programom OcZ.  
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Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľa zápisnice a zapisovateľa 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Kontrola plnenia uznesení  

5. Prerokovanie a schválenie zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre dielo Sečovská Polianka – Vodovod, 3. etapa medzi 

objednávateľom: Obec Sečovská Polianka a zhotoviteľom: Aquatech Košice  s.r.o., 

Dunajská 12, 040 01  Košice – mestská časť Juh  

6. Otváracie hodiny firmy: Predajňa autosúčiastok – Michal Kozák, Stankovská 77/14, 

Sečovská Polianka 

7. Ţiadosť o vydanie povolenia trhového miesta, predaj výrobkov a poskytovanie 

sluţieb na trhovom mieste – Samart s.r.o., Hlavná 419/163, 094 14  Sečovská 

Polianka  

8. Schválenie člena komisie vzdelávania, kultúry a športu  - doplnenie 

9. Schválenie člena komisie pre výstavbu, územný rozvoj a správu majetku  - 

doplnenie  

10. Schválenie Etického kódexu zamestnanca obce Sečovská Polianka 

11. Rôzne  

12. Záver 

 

 

Starosta vyzval prítomných k pripomienkam k programu zasadnutia OcZ. a zároveň navrhol 

do programu OcZ doplniť: 

- Dofinancovanie projektu kamerový systém v obci v sume 25 000 € (ako bod 11 ) 

bod rôzne a záver  sa posunú ako body 12 a 13  

 

Starosta dal hlasovať o doplnení navrhovaného bodu programu: 

Hlasovanie poslancov: 

Za:      (9)   Pavel Ceľuch, Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár,  Róbert Habura,   

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Martin Kuriško,   

                        Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban   

Proti:     (0) 

Zdrţal sa:(0) 

 

Starosta dal hlasovať o programe OcZ. 

Hlasovanie poslancov: 

Za:      (9) Pavel Ceľuch,  Mgr. Radovan Ceľuch, Július Farbár,  Róbert Habura,   

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Martin Kuriško,   

Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban   

Proti:     (0) 

Zdrţal sa:(0) 

 

2. Určenie overovateľa zápisnice a zapisovateľa  

Starosta určil  overovateľov zápisnice a zapisovateľku: 

Overovatelia zápisnice:  Pavel Ceľuch, Mgr. Radovan Ceľuch                               

Zapisovateľka:  JUDr. Iveta Bérešová 

 

3. Voľba návrhovej komisie 
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Návrhová komisia:  Ing. Martin Kuriško, Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban 

Schválenie návrhovej komisie 

Hlasovanie poslancov: 

Za:       (9) Pavel Ceľuch,  Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár,  Róbert Habura,   

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Martin Kuriško,  

Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban   

Proti:      (0) 

Zdrţal sa: (0) 

 

  4. Kontrola plnenia uznesení OcZ 

 

Starosta predloţil poslancom informatívnu správu  o plnení prijatých  uznesení. Oznámil, ţe 

verejné obstarávanie na nákup počítačov pre ZŠ by malo byť zrealizované v časovom 

horizonte dvoch týţdňov. 

Nákup počítačov by mal byť odstupňovaný podľa povahy pracovného zaradenia 

zamestnancov ZŠ.   

 

Keďţe neboli ţiadne otázky zo strany poslancov starosta poţiadal návrhovú komisiu 

o predloţenie návrhu na uznesenie  ku  kontrole plnenia uznesení 

Návrh na uznesenie č. 24 /III/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

b e r i e   n a   v e d o m i e : 

informatívnu správu  o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva v obci Sečovská Polianka. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za:        (9) Pavel Ceľuch,  Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár,  Róbert Habura,   

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Martin Kuriško,   

Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban   

Proti:       (0) 

Zdrţal sa:  (0) 

 

5. Prerokovanie a schválenie zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie 

pre dielo Sečovská Polianka – Vodovod, 3. etapa medzi objednávateľom: Obec Sečovská 

Polianka a zhotoviteľom: Aquatech Košice  s.r.o., Dunajská 12, 040 01  Košice – mestská 

časť Juh.  

Uznesením č. 28/IV/2019 OcZ schválilo rozpočet projektovej dokumentácie pre projekt 

Vodovod 3. etapa vo výške 30 000€. 

Starosta informoval poslancov výsledku VO, cena projektu bola vysúťaţená na 20 000 €. 

Projektová dokumentácia je rozšírená o tie úseky, ktoré pôvodne neboli zahrnuté v projekte ( 

ul.  Stankovská, Topľanská, Hlavná 

) 

 

Starosta poţiada návrhovú komisiu o predloţenie návrhu na uznesenie  k schváleniu zmluvy 

o dielo Sečovská Polianka – Vodovod, 3. etapa 

Návrh na uznesenie č.  25 /III/2020 

s c h v a ľ u j e : 

zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre dielo Sečovská Polianka – 

Vodovod, 3 etapa medzi objednávateľom: Obec Sečovská Polianka a zhotoviteľom: Aquatech 

Košice  s. r. o., Dunajská 12, 040 01 Košice – mestská časť Juh 
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Hlasovanie poslancov: 

Za:        (9) Pavel Ceľuch,  Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár,  Róbert Habura,   

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Martin Kuriško,   

Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban   

Proti:       (0) 

Zdrţal sa:  (0) 

  

6. Otváracie hodiny firmy: Predajňa autosúčiastok – Michal Kozák 

(Čas otváracích hodín tvorí prílohu tejto zápisnice) 

 

Starosta oboznámil prítomných s otváracími hodinami firmy Predajňa autosúčiastok -  Michal 

Kozák, Stankovská 77/14, 094 14   Sečovská Polianka. 

Michal Kozák rozšíril svoju činnosť okrem servisu aj o predaj autosúčiastok. Rozhodnutím 

stavebný úrad povolil zmenu uţívania časti rodinného domu na predajňu autosúčiastok. 

 

Starosta poţiadal návrhovú komisiu o predloţenie návrhu na uznesenie  k otváracím hodinám 

predajne autosúčiastok Michal Kozák 

Návrh na uznesenie č.  26 /III/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

b e r i e    n a   v e d o m i e  : 

otváracie hodiny firmy:  Predajňa autosúčiastok -  Michal Kozák, Stankovská 77/14, 094 14   

Sečovská Polianka. 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za:        (9) Pavel Ceľuch,  Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár,  Róbert Habura,   

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Martin Kuriško,   

Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban   

Proti:       (0) 

Zdrţal sa:  (0) 

 

7. Žiadosť o vydanie povolenia trhového miesta, predaj výrobkov a poskytovanie služieb 

na trhovom mieste  

(Žiadosť tvorí prílohu tejto zápisnice) 

 

Starosta oboznámil prítomných so ţiadosťou  o vydanie povolenia trhového miesta, predaj 

výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste spoločnosťou Samart s.r.o. Hlavná 

419/163, 094 14   Sečovská Polianka. Spoločnosť sa venuje poľnohospodárskej činnosti, 

ktorú chce rozširovať o predaj produktov 

 

Starosta poţiadal návrhovú komisiu o predloţenie návrhu na uznesenie 

Návrh na uznesenie č. 27/III/2020 
Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

S ú h l a s í : 

So zriadením trhového miesta  na predaj výrobkov a poskytovanie sluţieb na trhovom mieste  

pre spoločnosť Samart s. r. o. Hlavná  419/163, 094 14   Sečovská Polianka v mieste jej sídla . 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za:        (9) Pavel Ceľuch,  Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár,  Róbert Habura,   

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Martin Kuriško,   
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Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban   

Proti:       (0) 

Zdrţal sa:  (0) 

 

8. Návrh na doplnenie člena komisie vzdelávania, kultúry a športu 

 

Starosta oboznámil poslancov s návrhom na doplnenie komisie vzdelávania, kultúry a športu 

o ďalšieho člena - poslanca Ing. Martina Kuriška, ktorý zloţil sľub poslanca na prvom 

zasadnutí v tomto roku a tento má záujem pracovať v uvedenej komisii. 

 

Starosta poţiadal návrhovú komisiu o predloţenie návrhu na uznesenie. 

Návrh na uznesenie č. 28/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e : 

doplnenie komisie vzdelávania, kultúry a športu o ďalšieho člena poslanca Ing. Martina 

Kuriška  

 

Hlasovanie poslancov: 

Za:        (9) Pavel Ceľuch,  Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár,  Róbert Habura,   

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Martin Kuriško,   

Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban   

Proti:       (0) 

Zdrţal sa:  (0) 

 

9. Návrh na doplnenie člena komisie pre výstavbu, územný rozvoj a správu majetku 

 

Starosta oboznámil poslancov s návrhom na doplnenie komisie pre výstavbu, územný rozvoj 

a správu majetku  o ďalšieho člena - poslanca Pavla Ceľucha, ktorý zloţil sľub poslanca na 

druhom zasadnutí v tomto roku a je odborníkom v oblasti stavebníctva. 

 

Starosta poţiadal návrhovú komisiu o predloţenie návrhu na uznesenie. 

Návrh na uznesenie č. 29/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e : 

doplnenie komisie pre výstavbu, územný rozvoj a správu majetku o ďalšieho člena poslanca 

Pavla Ceľucha 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za:        (9) Pavel Ceľuch,  Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár,  Róbert Habura,   

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Martin Kuriško,   

Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban   

Proti:       (0) 

Zdrţal sa:  (0) 

 

10. Schválenie Etického kódexu zamestnanca obce Sečovská Polianka 

Starosta oboznámil poslancov o tom, ţe postupne sa budú pripravovať vnútorné predpisy, 

ktoré v obci, na obecnom úrade chýbajú. Preto tento vnútorný prepis po jeho vypracovaní 

predkladáme na schválenie, s ktorým následne bude kaţdý zamestnanec oboznámený.       

Starosta poţiada návrhovú komisiu o predloţenie návrhu na uznesenie 

Návrh na uznesenie č. 30/III/2020 
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Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e : 

Etický kódex zamestnanca obce Sečovská Polianka 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za:        (9) Pavel Ceľuch,  Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár,  Róbert Habura,   

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Martin Kuriško,   

Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban   

Proti:       (0) 

Zdrţal sa:  (0) 

 

11. Dofinancovanie projektu kamerový systém v obci v sume 25 000 €  
Starosta poukázal na to, ţe v prvotnom projekte bola zakomponované aj umiestnenie kamery 

na cintoríne. Je pravda, ţe na cintoríne je potrebné umiestnenie kamera aj z dôvodov zatiaľ 

nedostatočného triedenia odpadu, aj keď sa to zlepšuje.  

Kamery by mali byť osadené naprieč obcou Hlavná smer Trebišov, snímač pri škôlke, 

zdravotnom stredisku, kultúrnom dome smer na  Harangovskú, Stankovskú, ihrisko, OcÚ -  

spolu 13 kamier. 

Do diskusie sa zapojili poslanci Kohut a Kuriško, ktorí uviedli, ţe je potrebné, aby boli 

kamery výkonnejšie , pretoţe aj v súčasnosti dochádza k poškodzovaniu majetku, naposledy 

to bolo oplotenie pri škole. 

 

Starosta poţiadal návrhovú komisiu o predloţenie návrhu na uznesenie. 

Návrh na uznesenie č. 31/III/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Sečovskej Polianke 

s c h v a ľ u j e : 

25 000 € na dofinancovanie projektu kamerový systém v obci  

 

Hlasovanie poslancov: 

Za:        (9) Pavel Ceľuch,  Mgr. Radovan Ceľuch,  Július Farbár,  Róbert Habura,   

   Gabriel Kohut, Matúš Kraus,  Ing. Martin Kuriško,   

Mgr. Silvia Madarová, Ing. Marián Urban   

Proti:       (0) 

Zdrţal sa:  (0) 

 

12. Rôzne 

- Starosta obce informoval poslancov o prácach na OcÚ, kde je kuchynka takmer urobená, 

elektrické rozvody boli v zlom stave, takţe zamestnanci obce urobili dobrú robotu. 

Keď bude ukončená kuchynka, začnú sa práce v kancelárii starostu obce. 

Nábytok sa pouţije v plánovanom dennom centre pre seniorov. Po ukončení prác na OcÚ sa 

zameriame na práce v dennom centre pre seniorov. Priestory pre denné centrum seniorov sú 

plánované v posilňovni, ktorá by sa mala presunúť do priestorov telocvične na ihrisku. Do 

budúcna je plánovaná športová zóna na ihrisku. 

- Poslanec Kohút upozornil na zlý stav okien v novej budove školy. Starosta informoval, ţe 

poţiadavka na finančné prostriedky na výmenu školy  je na VÚC.  

- Starosta informoval poslancov o tom, ţe pred OcÚ bude vyblokované parkovanie áut 

a pripravuje sa projekt na zrekonštruovanie mosta ponad Cabovský potok vrátane chodníka 

s napojením smerom ku gréckokatolíckemu chrámu. 
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Poslanec Urban reagoval k zákazu parkovania pred OcÚ stým, kde budú parkovať autá, ktoré 

budú zastavovať k zmrzline. V diskusii reagovali aj ostatní poslanci s poukazom na moţnosť 

parkovania smerom k ul. Jarková. 

- Poslanec Kraus upozornil na parkovanie pred okienkom bistra a moţnosťou osadenia 

značky zákazu parkovania.    

- Starosta informoval poslancov o projekte revitalizácie centrálnej zóny obce, podľa ktorého 

je komplexne riešený chodník smerom ku škole a ku kostolu. 

- Poslancov informoval tieţ o moţnosti v budúcnosti riešiť cestu smerom z ul. Stankovská na 

ul. Nová nie na prejazd autami, ale ako prechod pre peších, pretoţe táto cesta je jednak úzka 

a v súčasnosti je na úseku cca 5 m prepadnutá smerom do záhrady p. Urbana. 

- Starosta informoval, ţe na pozemku vo vlastníctve p. Kohuta na ul. Hlavná sa odváţa 

stavebný odpad, ktorý sa môţe pouţiť na zhutnenie ţúmp pri bytových domoch. 

- Poslanec R. Ceľuch poukázal na porušenie Rokovacieho poriadku OcZ, pretoţe bolo 

zvolané na 18:00 hod a nie na 19:00 hod. 

Poznámka: rokovací poriadok v čl. 4 ods. 2 stanovuje -  starosta obce určí miesto, deň 

a hodinu konania zasadnutia a navrhne jeho program. Rokovací poriadok v čl. 9 bod. 13 

stanovuje rokovanie zasadnutia OcZ maximálne do 22:30 hod.   

    

13. Záver    

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 

OcZ  bolo ukončené o 20:15  h. 

 

Zapísala:  

JUDr. Iveta Bérešová 

    

 

                              ....................................................     

 

                                                                                    starosta obce 

Overovatelia zápisnice:   

 

Pavel Ceľuch                        ................................................... 

 

Mgr. Radovan Ceľuch    ................................................... 


